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رشكر وتقدي

                         ومن حق النعمة الذكر , واق ل جزاء للمعروف الشكر        
بجليل النعم , وعضيم الجزاء متفضل  فبعد شكر المولى عز وجل , ال  

وعلمني   كل من وجينىي  ىيجدر بي أن أت  ق  دم ب بالغ االمت  نان وجزي   ل العرف ان إل
المدرس   از ىذا البحث .. وأخص بذلك مشرفيوأخذ بيدي في سبيل إنج

لي في   ن إرشادهبحس وصوبالذي قوم  وتابع   ميند وىيب ميدي  المساعد
التي ت  ؤتي ثمارىا   والذي وجدت في توجيياتو حرص المعلم, كل مراحل البحث

عبد الوىاب   خيريسعاد  المدرس  ك اخص بالشكر  كذل.  الطي   بة بإذن اهلل
غني ف اضل لما قدموه لي من مالحظات ومساعدتي في   ةزين  ةوكذلك االستاذ

 .  اتمام ىذا البحث

خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى  البد لنا ونحن نخطو  و 
أعوام قضيناىا في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير  

  ...باذلين بذلك جيودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث األمة من جديد
الذين  وقبل أن نمضي تقدم أسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى  

 إلى الذين ميدوا لنا طريق العلم والمعرفةحملوا أقدس رسالة في الحياة
 ...إلى جميع أساتذتنا األف اضل
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 األىداء
  إلى من جرع الكأس ف ارغاً ليسقيني قطرة حب         

  إلى من كّلت أناملو ليقدم لنا لحظة سعادة
                             إلى من حصد األشواك عن دربي ليميد لي طريق العلم

 والدي العزيز الق لب الكبير

        إلى مالكي في الحياة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتف اني ..
 إلى من كان دعائيا سر نجاحي وحنانيا بلسم إلى بسمة الحياة وسر الوجود

 امي  الحبايب جراحي إلى أغلى

 ...والمعرفةإلى الذين ميدوا لنا طريق العلم  
 إلى جميع أساتذتنا األف اضل

 إخوتي إلى من أظيروا لي ما ىو أجمل من الحياة
 إلى من كانوا مالذي وملجئي

 إلى من تذوقت معيم أجمل اللحظات
 إلى من سأفتقدىم ...... وأتمنى أن يفتقدوني

 الحياة...طالب قسم علوم   إلى من جعليم اهلل أخوتي باهلل ...... و من أحببتيم باهلل

 
 ....الهيم مجيعًا اهدي مثرة هجدي . ونتاج حبيث املتواضع
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 الملخـ

ثهتتتتتذع الزؼتتتتتشع ػلتتتتتي  ، خ دٍتتتتتبليظتتتتتمؾبففتتتتتٌ الذساعتتتتتخ المَذا َتتتتتخ أعشٍتتتتتذ  تتتتتز  

ثؼتتتل  ض تتتب فتتتٌ  رؾذٍتتتذ رشا َ مغتتتزوٍبد الزلتتتوس ثؼلقتتتشً الشفتتتبؿ  الؾذٍتتتذ ،

متتتب  جبرتتتبد الخنتتتش  خػَلتتت24 رؾلَتتت  خ، رنتتتملذ الذساعتتتخ  مزعتتت جبرتتتبد الخنتتتش 

خ دٍتتتبلي مضلتتتذ ظتتتمتتتب صمتتتبع مواقتتتغ متتتب مؾبف عمؼتتتذ) الكتتتشفظ ، ال غتتت  ، الشؽتتتبد  

 تتتتز  الملتتتتبها  تتتتٌ ملتتتتبها فتتتتلبػَخ ،  عتتتتكلَخ ،  صساػَتتتتخ  عوا تتتتت ال تتتتش ، 

)المغمتتتغ القتتتلبػٌ ، مؼغتتتكش عتتتؼذ ، اه الؼنتتتبه ، ثهتتتشص ، التتتشاصً ، الختتتبلـ ، 

الؾذٍتتتذ  ػلقتتتش ؼتتتذر رش َتتتضاع ماللزتتتبئظ  امتتتهشاد اللهتتتش اع   تتتبع ثلتتتٌ عتتتؼذ   

 مؼتتتذر رش َتتتض ػلقتتتش الشفتتتبؿ  ، PPM 4.357فتتتٌ الؼَلتتتبد المذس عتتتخ  تتتو 

0.974 PPM مؼتتتذر رش َتتتض قَمتتتخ ار ،PH  0.270للؼَلتتتبد  تتتو M  اػلتتتي ،

ػَلتتتخ  جتتتبد  M2T1الزتتتٌ  تتتٌ  PPM 12.328قَمتتتخ عتتتغلذ لؼلقتتتش الؾذٍتتتذ  تتتٌ 

ال غتتتت  الزتتتتبثغ لمل عتتتتخ اه الؼنتتتتبه ،  اػلتتتتي قَمتتتتخ عتتتتغ  لؼلقتتتتش الشفتتتتبؿ  تتتتٌ 

1.651 PPM  ٌالزتتتٌ  تتتM5T3  ػَلتتتخ  جتتتبد الكتتتشفظ الزبثؼتتتخ لمل عتتتخ مل عتتتخ

ػَلتتتتخ  M1T5الزتتتتٌ  تتتتٌ  7M تتتتٌ  PHثهتتتتشص ،  تتتتزلر اػلتتتتي قشائتتتتخ عتتتتغلذ لتتتت 

 العبدعَخ . ثؼخ لمل عخ المغمغ القلبػٌ )ملؾأحالشؽبد الزب د جب
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 ال ق  اال ر

 خالمعذم 
 ةوالباٌولوجٌ ةوالكٌمٌائٌ ةهو تغٌر غٌر مستحسن فً الضواهر الفٌزٌائٌ ةتلوث البٌئ

 ةللكائنات الحٌ ةمؤذٌ ة,وقد ٌلحق الضرراً او ٌؤثر بصورةللهواء والماء والترب

مثل الغازات  ةطبٌعٌ ة(. ٌحدث التلوث البٌئً بصورPeirce,1999والمنشئات)

من ثوران البراكٌن,وحرائق الغابات والعواصف واالعاصٌر  ةالناتج ةواالترب

التً تسبب خلالً فً التوازن الطبٌعً  ةوالجفاف وغٌرها من العوامل الطبٌعٌ

 ةاو موسمٌ ةمتقطع ةوٌحدث بصور ةاو قصٌر ةطوٌل ةقد تستمر لمد ةلمكونات البٌئ

او قد ٌحدث التلوث  ةناخٌوالم ةوالجٌولوجٌ ةاعتماداً على تحكم العوامل الجغرافٌ

وبرز هذا  االنسان على سطح االرض, ةالنشط ةنتٌج ةصناعٌ ةالبٌئً بصور

الذي اوصل العالم الٌوم الى مستوى الحالً من  ةالمصدر مع مجٌئ عنصر الصناع

الحضاري والعلمً والتكنلوجً اال ان ضرٌبة هذا التطور تأتً على حساب  ةتطور

ووسائل  ةر هً استخدام الوقود االحفوري فً الصناعومن اهم هذه المصاد ةالبٌئ

ا من ةالنقل وتولٌد الكهرباء مخلفات المعامل والمصانع والتعدٌن والمناجم وغٌر

  (Landis,1999)الدامة حٌاة االنسان ةالمنتوجات والمتطلبات التً اصبحت ضرورٌ

تركز ـربة وتـوالت واءـة إلى الهـواد المطروحـن اخطر المـقٌلة مـالعناصر الث تعتـبر

لة من الزمن دون أن تتحلل أو ٌطرأ علٌها أي تها فً بقائها بالتربة لفترة طوٌخطور

تؤثر فقط فً نمو النبات  ال تغٌرات كٌمٌائٌة ونتٌجة تواجدها فً التربة الزراعٌة فأنها

ن االنسا ناولهاــتً ٌتـوالخضراوات الار ـبوب والثمـلوث الحــؤدي إلى تــا تـل إنهـب

(shetwey,2002). بأنها تلك العناصر التً تزٌد كثافتها  ةتعرف العناصر الثقٌل

كغم .غم 1بخمس مرات عن كثافة الماء )
1_

) (Alsaadi,2006), . اخطار هذه

 ةفتتراوح بٌن التسمم الغذئً والتسمم المعدنً وبٌن العاهات المستدٌم ةالعناصر كثٌر
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(.وتعد Lasat,2002) ةوانتهاء بالوفاة الفورٌ ةمروراً بالسرطانات والطفرات الجٌنٌ

حة العناصر الثقٌلة كالرصاص والكادمٌوم والزئبق من الملوثات ذات التأثٌر فً ص

االم والطفل والمشكلة فً التسمم بهذه الملوثات انها عندما تدخل الجسم فأنها تسبب 

ٌزداد تركٌزها مع عدم ذوبانها فً الماء وال ٌستطٌع الجسم التخلص منها بل تتراكم و

استمرار التلوث وتتركز فً خالٌا نخاع العضم حتى ٌبدأ تأثٌرها السمً على خالٌا 

الرصاص والكروم  ةتعد العناصر الثقٌل (.shinggu,2010صبً )عالمخ والجهاز ال

؛  Goyer,1986واكثرها انتشاراً ) ةوالكادمٌوم والزئبق من اهم الملوثات البٌئ

Thornton,1981 ؛Sumainah etal ,1997 ؛Who,1984 .) ٌعزى التلوث

من صهر المعادن  ةوالمتعدد ةوالنباتات الى نشاطات االنسان الصناعٌ ةالمعدنً للترب

الجلود  ةالى الصناع ةاالخرى باالضاف ةوطالئها وسائر االعمال المعدنٌ

ما واء من غازات ودخان وما تسربه من كٌماوٌات الى الم ةوذلك لما تنفثودباغتها,

من اتساع  ةالنشاطات الناتج ة. كما تساهم اٌضا فً تلوث البٌئةمن نفاٌات صلب ةتخلف

( . ٌعد WHO,1984؛  Goyer,1986والمبٌدات ) ةالى بقاٌا االسمد ةالمدن باالضاف

فً  ةشائب ةكماد ةالى البنزٌن ودخول ةوذلك بسبب اضافت ةالرصاص ملوثاً عاماً للبٌئ

,وقد خفف استعمال البنزٌن الخالً ئطها وبخاصه خلٌط اللحامكثٌر من المعادن وخال

من الرصاص من نفث غاز اكسٌد الرصاص فً الجو الناشئ من احتراق رباعً 

 Sawyer , etللدق فً بنزٌن السٌارات ) ةمضاد ةاٌثل الرصاص الذي ٌستعمل كماد

al ,1994). التراكم  تعتبر هذه المعادن من اخطر الملوثات حٌث ان لمعضمها صفة

حٌث تتراكم فً اجسام الحٌوانات والنباتات وتصل الى االنسان عن طرٌق تناوله 

النباتات والحٌوانات التً تحتوي خالٌاها على مركبات هذه المعادن , كما انها ال 

عند تجمعها فً  ةعلى التحلل او التحطم الكٌمٌائً والبكترولوجً فً البٌئ ةتمتلك قابلٌ

عبر امتصاص النباتات  ةالغذائٌ ة,لذلك فأنها تدخل ضمن السلسل ةجسم الكائنات الحٌ

  .لها عن طرٌق الجذور وصوالً الى المحاصٌل والثمار التً ٌتناولها االنسان
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االخرى اهتماماً متزٌداً  ةفً الفترة االخٌرة القت الخضار من ضمن انوع االغذٌ

ة دة,والحتمال تأثرها بتلوث البٌئالعدٌ ةبزٌادة تناولها لفوائدها الغذائٌ ةنضراً للتوصٌ

والن بعضها ٌمكن ان ٌؤدي دوراً هاماً فً تركم بعص العناصر الثقٌلة ,كما تم تقدم 

فً تحلٌل العناصر الثقٌلة حٌث ٌستخدم االن طرق تحلٌل فً غاٌة الدقه ٌمكن بها 

دق ,وتعد الطرٌقة الحالٌة اشد واةالسام ةتحري مستوٌات منخفضة من العناصر الثقٌل

حساسٌة من الطرق القدٌمة التً اعتمد علٌها فً وضع جداول تراكٌز المعادن 

؛  Sawyer,et al 1994فً كتاب ومراجع تراكٌب األغذٌة ) دةالوار

FAO/WHO,1998  ؛Galal-gorchev,1993 مقاومة النبات لسمٌة العناصر (.ان

قع ٌمكن ان تكون من خالل منع تراكم هذه العناصر فً الموا ةالثقٌل

العناصر عند دخولها او من خالل مٌكانٌكٌة تحمل لهذه   Target sitesةالمستهدف

 ةداخل االنسج ةعند زٌادة مستوى العناصر الثقٌل.  Prasad,1998الساٌتوبالزم)

فً الجذر او الساق او ٌقوم  ةفأن النبات اما ان ٌقوم بتجمٌعها فً مواقع خاص ةالنباتٌ

اخرى فً  ةمل مرممكن ان تتوزع وتستع ةبتحوٌلها الى اشكال اخرى غٌر سام

تراكم العناصر داخل الجسم النباتً تتمثل بأن هذه  ةان مٌكانٌكٌ, ةالعملٌات االٌضٌ

ترتبط بجدار الخالٌا  فً الجذور واالرواق  مما ٌمنع  انتقالها خالل  ةالعناصر السام

اذ  ةفً الخلٌ ةالى مواقع غٌر حساس ةخاص ةاو تطرد بمٌكانٌكٌ ةالنباتٌ ةارالعص

 . Memon,2001) تخزن فً الفجوات

فٍ  تهعرفت هذي تلىث نببتبث الخضر ببلعنبصر الثمُلالً هذف البحج وَ

 بعض هنبطك  هحبفظت دَبلً 
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 ال ق  الضب ٌ

 اعزؼشاك المشاعغ

 التلىث 1-2

مب المؾكالد الهبمخ الزٌ رواعه    Environmental Pollutionلوس الجَئخ ّذ رٍؼ

اإل غبع فٌ الؼقش الؾذٍش ،  قذ ثذأد  ز  المؾكلخ ثذ ور اإل غبع ػقش القلبػخ 

ثمقبدس ال بقخ  بل ؾم  الجزش ر ثمب ٍل لا ملهب مب غبصاد  خ الزؼذٍب  مؼشفز

زؾذصهب اإل غبع  الزٌ لم لكضَش مب المش جبد الكَمَبئَخ الزٌ أعا فنال ػب    بٍبد . 

ركب موعودح هجَؼَب فٌ الجَئخ مض  الملظ بد القلبػَخ  المجَذاد ثأ واػهب المخزل خ 

 .    2007) الغَذ ،   المخقجبد الضساػَخ  أ واع الجالعزر  اللذائب القلبػَخ 

ثأ ه رؼكَش أ  ام شاة فٌ   Ecological  pollution ٍمكب رؼشٍف الزلوس الجَئٌ 

ٍؼم  ػلي رغََش ف برهب ال جَؼَخ  ٍغؼلهب سدٍئخ االعزغالر  المل ؼخ  غَش الجَئخ 

ملبعجخ ثؾك  أ  ثأ ش للؾَبح ، إع مخبهش الزلوس رقَت المؾَو الؾَوً مب  واء  

 رشثخ  ثزلر رؤصش فٌ مؼظم إع لم ٍكب فٌ    األ ظمخ ال جَؼَخ أ  االف لبػَخ   مبء

    .2002)الغؼذً ، 

فٌ مكو بد الجَئخ  لوػٌثأ ه الزغََش الكمٌ  ال  Pollutionوس  ٍمكللب رؼشٍف الزل

ال جَؼَخ  مذٍبدٍكوع  زا الزغَش  بسط مغبر ال أععواء الؾَخ أ  غَش الؾَخ ، ػلي 

ر مب فٌ أرضاع الجَئخ ال جَؼٌ لهز  المكو بد إر ٍؤدً  زا الزغَش إلي ؽذ س ا زال

   2007 ،الغَذ )



 
13 

 التلىث ببلعنبصر الوعذنُت  2-2

 

رؼذ الؼلبفش الضعَلخ مب ا جش الملوصبد الجَئَخ ، إر ٍؤدً اعزمشاس ا جؼبصهب مب  

 مقبدس ب المخزل خ )ال جَؼَخ  القلبػَخ   إلي صٍبدح رشا َض ب فٌ اللظبه الجَئٌ 

Ecosystem رنم الؼلبفش الضعَلخ مغموػخ  جَشح مب الؼلبفش، ملهب مب  و  .

 الملغلَض  (Cu   اللؾبط Feؾَخ مض  الؾذٍذ )مش سً لل ؼبلَبد الؾَوٍخ للكبئلبد ال

(Mn  ( الض ر   Zn   ( الكش ه    (Cr ( الكوثبلذ Co  ملهب مب  و غَش  .  

  Ni اللَك  )   Hg الضئجا )  Cd )    الكبدمَوه )  Pbمش سً مض  الشفبؿ )

    . Kruus,1991)   راد عمَخ ػبلَخ للكبئلبد الؾَخ الزٌ رؼذ مواداً ملوصخً 

 إلي   مَبد  جَشح مب الملوصبد رذ   ثبعزمشاس 2009)  آ ش ع  Begumالؽظ  

الضعَلخ المؼبدع إر اع  اللظم الجَئَخ  زَغخ للز وس الزكلولوعٌ  الؼملَبد القلبػَخ .

،  رقجؼ  رزنخم اؽَبئَب فٌ الغالع  الغزائَخ إع الملوصبد الؼنوٍخ الضبثزخ ٍمكب 

 لزلر فبع قَبط رشا َض الملوصبد فٌ مخزلف  لجشٍخ .  وسح ػلي الجؾش  الؾَبح ا أ ضش

الجَئَخ المهمخ فٌ الؾَبح ال جَؼَخ  للوقبٍخ مب المخبهش خمكو بد اللظبه الجَئٌ مهم

ٍزم د ور المؼبدع الضعَلخ فٌ الجَئخ ثقوسح سئَغخ ػجش صالس هشائا   القؾخ الؼبمخ .

 .: رشعت الغغَمبد فٌ الغالع الغوً  أ ال - ٌ :

 .فٌ مَب  القشع القؾٌ  الل بٍبد الغبئلخ  المؼبدع الضعَلخ الزخلـ مب  : صب َب 

 ؽش   قود الغَبساد ، ػب هشٍا الملزغبد الضب وٍخ لؼملَخ رؼذٍب المؼبدع : صبلضب  

 . اعزخذاه المجَذاد الضساػَخ 

لجَئخ لرشرجو الخواؿ الكَمَبئَخ للمؼبدع   زلر دسعخ عمَزهب  المؾب   الزٌ رغججهب 

 إلي رشعغ   وسح الؼلبفش الضعَلخ  اسرجبهب  صَعب ثمواقؼهب فٌ الغذ ر الذ سً ،

 لهب العذسح ػلي ركوٍب   Transition elements و هب مب الؼلبفش اال زعبلَخ 

صبثزخ مغ مغموػخ  جَشح مب المش جبد الؼنوٍخ  غَش  Complexesمؼعذاد 
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رلر فجؼل الؼلبفش ٍمكب ممهب الكبئلبد الؾَخ .  مغ  أعغبهالؼنوٍخ الموعودح فٌ 

 ػذد ب الزسً اق  ثكضَش مب إعالجَئَخ مغ  أمشاس بللؼلبفش الضعَلخ ػلذ الؾذٍش ػب 

 .  2007)الغَذ ،   األلملَوهالزً ٍؾبثه رأصَش الؼلبفش الضعَلخ مض   لزأصَش ب رلر  100

رمزقه   Cdعضٍئبد المؼبدع الضعَلخ أ  ش الغضٍئبد المزشعجخ . فبلكبدمَوه ) ذ رؼ

، ثبلشئزَب  األرىعغم اإل غبع فَلؾا  إليصمبس ب ،  ثبلزبلٌ  إلي خاللجبربد  ٍغذ هشٍع

صلش  إع إلي األ سثَخفٌ الذ ر  أعشٍذ الؼظبه .  رؾَش الذساعبد الزٌ ،  الكلَزَب 

 أمبالغضٍئبد القلجخ المزشعجخ مب الغو ،  إليالكبدمَوه الموعود فٌ الزشثخ ٍؼود 

ً ػلي الكبدمَوه ػلي ؽك  وال وع برَخ الزٌ رؾز األعمذحذس  فمق األ َشالضلش 

،  ثؼل القلبػبد أعبط ػواده الغَبساد ثؾك   خرل ضالشفبؿ الزً  أمبؽوائت ، 

ٍخشط مب أل ه  رلر ، اللجبربد ثغهولخ ا جش مب الكبدمَوه  خثؾك  عضئٌ ،فزمزق

 األلمبعبء الزشثخ ذس اؽذ ػلم،  قذ قالؼواده ػلي ؽك  ثش مَذ أ   لوسٍذ الشفبؿ 

الملوصخ ثبلمؼبدع الضعَلخ )  بلكبدمَوه  الشفبؿ    الزٌ لم  األلمب َخ األسامٌمغبؽخ 

% مب مغم  مغبؽخ  8اعزهالك اإل غبع لمؾبفَلهب الضساػَخ ثؾوالٌ  ضٍؼذ مب الغبئ

 .   2008 الظب ش ، الق ذً)  ألمب َب

فل همب اػزمبدا ػلي ؽذح    ؽذد عجؼخ ػؾش ػلقشا صعَالNeis (1999الؼبلم  

 - مب ٍأرٌ :للكبئلبد الؾَخ مَزهب ع  

a  الملغَض  المولجذٍلوه  الؾذٍذ .  مَخ ملخ نخ  رؾم  ػلبفشع 

b  الكش ه  الزلكغزَب  الكوثبلذ  ال ب ذٍوه  اللؾبط  عمَخ مؼزذلخ  رؾم  ػلبفش

  اللَك   الض ر .

c  الَوسا َوه  الشفبؿ  الضئجا  الكبدمَوه  عمَخ ؽذٍذح  رؾم  ػلبفش

  اال زَموع  ال نخ  الضس َخ  .
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 الرصبص1-2-2

 صفبث الرصبص واستخذاهبتت 1-1-2-2

ػلقتتتتش الشفتتتتبؿ ر  لتتتتوع سمتتتتبدً متتتتضس  ،   تتتتو مؼتتتتذع لتتتتَب متتتتشع ر   صع 

دسعتتتتخ مئوٍتتتتخ  ٍغلتتتتٌ فتتتتٌ   327.5، ٍلقتتتتهش فتتتتٌ  82 ػتتتتذد رسً  207.19رسً  

غتتتشاه . عتتتم 11.34رؼتتتبدر  دسعتتتخ مئوٍتتتخ  لتتته  ضبفتتتخ 1749
-3 

فتتتٌ دسعتتتخ ؽتتتشاسح 

 ,[204(1.5%)دسعتتتتتتخ مئوٍتتتتتتتخ، الشفتتتتتتتبؿ لتتتتتتته أسثؼتتتتتتتخ  ظتتتتتتتبئش مغتتتتتتتزعشح  25

. الشفتتتتبؿ ٍوعتتتتذ ثتتتتأسثغ  ] 207 (%22.6) ,208(%52.3 , % 23.6)206

PbO  ،Pbؽتتتتتبالد أ غتتتتتذح  تتتتتٌ ا  غتتتتتَذ الشفتتتتتبؿ 
+

  ،Pb
2+

 ،Pb
4+

 عمَتتتتتغ  

Pbأؽتتتكبله مهمتتتخ ثَئَتتتب متتتب ػتتتذا أؽتتتبدً األ غتتتذح 
+

. ٍوعتتتذ الشفتتتبؿ فتتتٌ ال جَؼتتتخ  

Pbثقتتتتوسح صلتتتتبئٌ األ غتتتتذح 
2+

Pbالتتتتزً ٍزأ غتتتتذ إلتتتتي سثتتتتبػٌ األ غتتتتذح   
4+

فعتتتتو   

رؾتتتتذ  تتتتش ع مؤ غتتتتذح قوٍتتتتخ ،  ػتتتتذد قلَتتتت  متتتتب المش جتتتتبد الجغتتتتَ خ للشثتتتتبػٌ 

Pb
4+

 2PbO (,NRCC 1973  , Boggessركتتتتتتتتوع مغتتتتتتتتزعشح ثختتتتتتتتالع   

1977    Harrison   , Laxen 1981   Demayo,1982   .   

إع األؽتتتتتتكبر الضالصتتتتتتخ للشفتتتتتتبؿ األ ضتتتتتتش ؽتتتتتتَوػب  أ مَتتتتتتخ متتتتتتب اللبؽَتتتتتتخ      

  galena  التتتتتتزً ٍؼتتتتتتشع ثبعتتتتتتم )PbSاالقزقتتتتتتبدٍخ  تتتتتتٌ  جشٍزَتتتتتتذ الشفتتتتتتبؿ )

   certussite  التتتتتتتتتتزً ٍؼتتتتتتتتتتشع ثبعتتتتتتتتتتم )PbCO3  شثو تتتتتتتتتتبد الشفتتتتتتتتتتبؿ )

 ,anglesite( 2001)   التتتزً ٍؼتتتشع ثبعتتتم )PbSO4  جشٍزتتتبد الشفتتتبؿ )

Adriano.   

مب أ ضش الؼلبفش الضعَلخ اعزخذامب فٌ القلبػخ إر ٍزقف ٍؼذ الشفبؿ 

ثعبثلَزه ػلي ال ش   ثغجت دسعخ ا قهبس  الواهئخ صاد مب اعزخذامه مجكشا فٌ 

الؼذٍذ مب الملزغبد المؼذ َخ   و ػلقش غَش قبث  للؾش  ر   ضبفخ ػبلَخ  معب مخ 

امزقبؿ القود  للقذأ ، لزلر ٍغزخذه فٌ رغلَف األعالك الكهشثبئَخ  له قبثلَخ

 اال زضاصاد لزلر ٍغزخذه ثوف ه ػبصالً للقود ،  مبدح لزخ َف  الهضاد األسمَخ 

( 2002 , Brain  ، ٍذ   الشفبؿ فٌ الكضَش مب القلبػبد مض  األفجبؽ .  
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 ؽش ع ال جبػخ العذٍمخ ،  االهالقبد اللبسٍخ ،  فلبػخ الج بسٍبد ،  أعالك لؾبه 

،  األعالك الكهشثبئَخ ،  مب ٍنبع إلي الجلضٍب لزؾغَب  المؼبدع  فٌ هالء األ بثَت

   Tetraethyl Lead (Pb (C2H5)4اؽزؼبله  رلر ػلي ؽك  سثبػٌ اصَ  الشفبؿ

   . 2000)الؼمش ،

 مب االعزخذامبد األ شى لمش جبد الشفبؿ اعزخذاه أمالػ الشفبؿ فٌ 

  )الشفبؿ PbCrO4مض   ش مبد الشفبؿ ) خثجشٍا اللوع  صجبر حاألفجبؽ لزمَض

األف ش   الزً ٍنبع إلي األفجبؽ الزٌ رغزخذه ل الء أسف خ الؾواسع  مش جبد 

  )الشفبؿ األؽمش  الزً ٍذ   فٌ Pb3O4اللع  .  ا  غَذ الشفبؿ الضالصٌ )

  PbCO3فلبػخ األفجبؽ المعب مخ للقذأ  مب اعزخذمذ  شثو بد الشفبؿ )

شع الؼؾشٍب مبدح أعبعبً فٌ هالء )الشفبؿ األثَل   ثؾك   اعغ ؽزي ملزقف الع

األثواة الخبسعَخ  لكو هب مبدح  ؽذٍذح الغمَخ اعزجذلذ ثمبدح صلبئٌ ا  غَذ الزَزب َوه 

(TiO2 فنال ػب اعزخذاه  الد الشفبؿ  مبدح دا لخ فٌ فلبػخ أفجبؽ الؾؼش  

   Baird , 2001  ثؼل مغبؽَا الزغمَ  )

 اضرار الرصبص 2-1-2-2

ثبال غبع  اللجبد  رزمض  مقبدس  فٌ االلغبه  ػواده الغَبساد ػلقش مبسعذا 

مللغشاه/ َلوغشاه  ٍؤدً الزؼشك 1 و خ اػلي رش َض مغموػ ثه فٌ المواد الغزائَ

 حللشفبؿ الي صٍبدح الشفبؿ فٌ الغغم  الؼذٍذ مب االمشاك الخ َش خهوٍل حل زش

  الزعَؤ  ؽل  فٌ الم بف لال غبع مض  اال َمَب  ؽؾوة الغلذ  ألم الج ب  الغضَبع 

لؾذ س  خ صٍبدح ال شف خ رعلَ  الخقوث خ الزؼشك المغزمش ٍؤدً الي رلف الكلَ

مب  أ ائ ٍؼذ الشفبؿ مب   .Grath ،1990 فؾ  فٌ الؾم   رؾو بد  لعَخ )

الغمَخ الخ َشح  اإلفبثبدمقبدس  أ مالمواد القلبػَخ الغبمخ  ٍؼذ مب  مبػشع 

ا زؾبسا  األ ضشالمهلخ  أ  بسمب  اً فٌ القلبػخ  ال ٍضار الزغمم ثبلشفبؿ  اؽذ

  اؽذا مب مؾب   القؾخ الؼبمخ فٌ  ضَش مب المغزمؼبد  ٍؼذ الشفبؿ مب 

ٍوفف ثأ ه ػلقش عبه ثمخزلف  إعالؼلبفش غَش النش سٍخ للكبئلبد الؾَخ إر ٍمكب 
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فوائذ    َ َخ لغغم الكبئب الؾٌ  مغزوى آمب ٍظهش لَظ  لبك أً  خ أؽكبل خمغزوٍبر

مب الزؼشك أ   األد ي  و الؾذ  values Threshold   الزً ٍذػي ثمغزوى الؼزجخ

 ,1992ال ٍنش ثعذسح الغغم ػلي االعززجبة ) بً عَلووَالغشػخ الزٌ رغجت رغَشا ث

ATSDR.   

 هصبدر التلىث ببلرصبص  3-1-2-2

الزلوس ا زؾبسا  جَشا إر ٍلزظ   Pb)رلزؾش المقبدس المغججخ للزلوس ثؼلقش الشفبؿ 

ع  الخضع  مب فمب مذا ب المقب غ  مب فلبػبد ػذح مض  الج بسٍبد الغبفخ  

   األعمبك األهؼمخٍغزؼم  ثكضشح فٌ لؾبه الؼلت المؼذ َخ الزٌ رغزخذه فٌ ؽ ظ 

فٌ  صٍبدح مغزوٍبد الشفبؿ إليرؤدً  الجؾشٍخ الزٌ األ ؾ خ إع.   2007)الغَذ ،

رؾم  مقب ش الشفبؿ،  ؽش  الجلضٍب المؾزوً ػلي الشفبؿ  الهواء  الزشثخ

المعب ه لؼوام  ال شقؼخ ،  اؽزشا  ال ؾم ،  مقب غ الج بسٍبد الغبفخ ،  إ زبط 

 .  NRCC , 1973 ) األفجبؽ

 الحذَذ2-2-2 

فٌ  خفٌ  مو  ر وس اللجبد لذ ول خالقغشى المهم خٍؼذ الؾذٍذ مب الؼلبفش الغزائَ

  اع   Kirekby and Mengel ,2001دا   اللجبد ار ثَب ) خرش َت غَش رائج

لللجبربد ، اال لي ا ه ملؾو ال ضٍمبد  خللؾذٍذ فبئذربع اعبعَزبع فٌ الؼملَبد الؾَوٍ

ذ ا ه ٍغبػ خ ع  االلكزش  بد  فٌ ػملَخ الزل ظ،  الضب َ خ اال زضار  فٌ علغ حاال غذ

ػلي ثلبء الكلوس فَ  ػلي الشغم ا ه ال ٍذ   فٌ رش َجه ،  زلر  عذ اع الؾذٍذ ٍذ   

الزٌ رذ   فٌ ػملَخ الجلبء النوئٌ  الزل ظ   cytochromesمض   خفٌ رشا َت ؽَوٍ

لجعَخ  خ االمزقبؿ اللؾو ، اع اللجبد ٍؾزب الي الؾذٍذ ثكمَبد ا جش مب اؽزَبع

 القغشى. خالؼلبفش الغزائَ
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 اهوُت العنبصر الثمُلت 3-2

لللجبد  الؾَواع أ  لزغزٍخ اإل غبع   ركوع م لوثخ فٌ  إع الؼلبفش النش سٍخ )

 traceحرش َضاد ملخ نخ ،  ثبلزبلٌ رؼشع ثبعم الؼلبفش اللضسح أ  اللبدس

elements"" أ  المغزٍبد الذقَعخ" micro nutrients " الؼلبفش غَش   أمب

النش سٍخ ركوع عبمخ لللجبد  الؾَواع  مؼش فخ ػلي   ب   اعغ ثبعم الؼلبفش 

لجبربد  الؾَوا بد خً لعبم مواداً  ال المغموػزَب رؼذ  إع " toxic elements"الغبمخ 

   Nriagu , 1988) خ فٌ الزشا َض الؼبلَ  اإل غبع

 الوستىي البُئٍ للعنبصر الثملُت 4-2

فأع اػلي مؾزوى هجَؼٌ مب الؼلبفش فٌ اللجبد  ,Haider هجعب لـــ

  0.5الكش ه 20 ,اللؾبط, 0.5)مَكش عشاه/عشاه  صع عبع  بالرٌ الكبدمَوه 

 Haider) 30 الشفبؿ  100 الض ر ,  5اللَك  , 20الملغلَض 50 ,الؾذٍذ,

2004, .                                                        

 النببتبث الخضر  5-2

 ظشا لزضاٍذ ال لت ػلي اللجبربد الخنشٍه فٌ مؼظم ثلذاع الؼبلم ألعزخذامبرهب عواءا  

ا  لغشك ال ؼبه ا فٌ فوسح مغزخلقبد ا فٌ  خ بع فٌ مغبر االػؾبة ال جَ

 خفعذ  عت رؾذٍذ امبع  ز  اللجبربد الخنشٍ حفوس ا شى  فٌ مغبالد مزؼذد

 خمب اسامٌ الؼشا   فٌ اسامٌ قشٍج خامب ب مخزل  ظشا لوعود ب فٌ  خالمغزخذم

اال شى،  مب ػشع اعزخذاه ثؼل افلبع  خمب المؼبم   المقب غ  االمب ب الملوص

الخنش اد فٌ مؼبلغخ ػذد مب االمشاك  بع ٍؼزعذ ثأع لهب د سفٌ مؼبلغخ  ز  

ٌ ملهب اثزذء مب القذاع  ا زهبء ثأمشاك العلت  الؾشاٍَب  ف خاالمشاك  الوقبٍ

إر رجَب اع الخنش اد  ،خال ت الؾذٍش اعزخذمذ فٌ الؼذٍذ مب الوف بد ال جَ

راد الزأصَش الواقٌ مب  خاللجبرَ خرؼذ مب أ ضش ا واع االغزٍ خ  بفخ الوسقَ خال بصع

  بفخ  خ، إر رؾزوً الخنشا اد ال بصعخثأ واع الغشهب بد المخزل  خاالفبث
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للزأ غذ  لهب  خرؼم   مب ؼ خ بس رَلَ ػلي مش جبد اللَو َب،  ٌ مش جبد خالوسقَ

 رؼذ الخنش اد   خالزٌ رغجت فٌ اللمواد الغشهب َ حػلي سثو الغز س الؾش حالعذس

ثؾبمل ال ولَر   و فَزبمَب  ش سً لزقلَغ االؽمبك  خمقبدس غلَ خالوسقَ

،ؽَش ٍؤدً  عـ  زا الؾبمل الي رؾ َم  خفٌ الخلَ  خالوساصَ ح المبد خاللو ٍ

 . steinmetz)خالكش موعومبد فٌ المواقغ الزٌ ٍؼزعذ ا هب مؾ  لللمواد الغشهب َ

 

 

 ال ق  الضبلش

 الوىاد وطرق العول

 ( يبين المواد الكيميائية المستعملة1جدول)

 حالمغهض خالؾش  الشمض الكَمَبئٌ اعم المبدح الزغلغ 

 Nitric acid HNO3 Spanishؽبمل اللزشٍر          1

 Sulfuric acid  H2SO4 Switzerlandؽبمل الكجشٍزَر      2

 perchlorate  acid HCLO4 Flukaؽبمل الجَش  لوسٍر  3

 

 ة( يبين االجهزة والمواد المستعمل2جدول )

 المغهض  خالؾش  اعم الغهبص الزغلغ 

            pH meter       HANNA الهبٍذس عَلٌعهبص قَبط االط  1

 PH211 

  Flame     عهبص م َبع االمزقبؿ الزسً اللهجٌ 2

 Atomic Absorption Spectrophotometer 

   

Shimad24          

AA-680   

                Electronic Oven. فشع  هشثبئٌ  3

                       

Electric Blast   Dry-

Box WG43 

             Sensitive Balanceمَضاع ؽغبط .  4

        

Metller PC 440 

 Membrane filter                 Whattman س  رشؽَؼ .  5
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                                     Refirigtator صالعخ 6

                  

BEKO 

 Glasses     Germany                                   صعبعَبد  7

 هىالع الذراست 1-3

   ز  الملبها    مب دٍبلي رؾم خمب مؾبفظ خرم عمغ الؼَلبد مب ملبها مز شق

 اه الؼنبه  ،الخبلـ  ،ثهشص  ،اللهش اع  ،المغمغ القلبػٌ  ،ؼذ عمل عخ مؼغكش

. رؾم   ز  ػَلبد مب    مل عخ  3، ثمؼذر )  بع ثلٌ عؼذ خ مل عالشاصً ،

مب  جبد الشؽبد  الكشفظ  الؼَلبد الزٌ  ٌ اللجبربد الخنش  ؽملذ  ز  اللجبربد   

  ال غ ، مب فٌ الغذ ر الزبلٌ .

 ( َبُن هىالع التٍ جوع هنهب العُنبث ورهىزهب3جذول )

  تاسن العُن ترهس العُن تاسن الونطم ترهسالونطم ث

1 M1 َالمغمغ  خملؾئخ العبدع(

 القلبػٌ 

T 2 

T3 

T5 

  جبد ال غ 

  جبد الكشفظ

  جبد الشؽبد 

2 M2  اه الؼنبه T1 

T2 

T3 

  جبد ال غ 

  جبد الشؽبد 

  جبد الكشفظ

3 M3 الخبلـ T1 

T3 

T4 

  جبد الشؽبد

  جبد ال غ 

  جبد الكشفظ

4 M4 ًالشاص T1 

T2 

T3 

  جبد الكشفظ

  جبد ال غ 

  جبد الشؽبد

5 M5  ثهشص T1 

T2 

T3 

  جبد الشؽبد 

  جبد ال غ  

  جبد الكشفظ

6 M6  اللهش اع T1 

T2 

T3 

  جبد الشؽبد

  جبد ال غ  

  جبد الكشفظ
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7 M7 مؼغكش عؼذ T1 

T2 

T3 

  جبد الشؽبد

  جبد الكشفظ 

  جبد ال غ  

8 M8 بع ثلٌ عؼذ  T1 

T2  
T3         

  جبد ال غ 

  جبد الشؽبد 

  جبد الكشفظ

 العول الوختبرٌ 2-3

 ، خرم  ع  الؼَلبد الي المخزجش  رم غغلهب  رلنَ هب ثواع خ مَب  القلجوس )الؾل َ 

  حالؼَلبد ثذسعخ ؽشاس ،ثؼذ ب ع ف Lytle ,1995ثؼذ ب ثواع خ المبء المع ش)

C
o
صم رومغ فٌ  خؼَلبد المغ  مب ال g 0.5 هؾلهب. ثؼذ رلر  أ ز  خمؤٍ خدسع 70

 نم الؼَلبد ثواع خ اعزخذاه ؽبمل اللزشٍر  ؽبمل رمذ ػملَبد  الجَكش

  ػلي الزوالٌ  رغ ي ثغ بء (1_1_2 خالكجشٍزَر  ؽبمل الجَش  لوسٍر ثلغج

المبء المع ش  خثواع  ml 50الي  خثؼذ رلر ٍكم  ؽغم الؼَل خ  عبػ(2_4 رزشك 

(APHA , 1998   . 

وه للؼل خمؼبم  االمزقبؿ الزسً فٌ  لَخ الزشثَ خثواع  خٍؾذد رش َض الؼلبفش الضعَل

  .Atomic absorpision spectrophotometerدٍبلي) خعبمؼ خالقشف
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 ال ق  الشاثغ

  والونبلشت  النتبئج

 نببتبث الخضر بعنصر الحذَذتلىث 4_1   

 خالمذس ع خرجَب ػذه ا زالع فٌ مغزوى رشا َض الؼلبفش الضعَل )     مب الغذ ر 

مب دٍبلي فعذ عغلذ اػلي قَمخ  خمب الملبها الضمب َ خالؾذٍذ  فٌ الؼَلبد المغموػ

الزٌ رمض   جبد ال غ   اؽذى الؼَلبد   M2T1 خللؼَل PPM 12.328رش َض للؾذٍذ  

مب الؾذٍذ الٌ مب رغب س  خالؼبلَ خاه الؼنبه  رؼود  ز  اللغج خالزٌ عمؼذ مب مل ع

د   سػ رقلَؼ الغَبساد  مؾالد الؾذاد   رلوس ملؾوك مب فلبػب خ ز  المل ع

 ٌ  PPM 11.121 خرمض   جبد ال غ   ثلغج M1T2 ،ثؼذ ب رأرٌ خفٌ  ز  المل ع

رؼود  ز   خللمغمغ القلبػٌ ملؾأد العبدعَ حالمغب س خمب مل ع حالمأ ور خالؼَل

الزٌ رؾَو ثه ،ثؼذ ب  خفٌ الجَئ حاللغجخ الؼبلَخ الٌ مب ٍخل ه المغمغ مب مخل بد مبس

الشاصً  رؼود  ز   خمب مل ع PPM 9.914 خ جبد ال غ  ثلغج M4T2  خرأرٌ الؼَل

للؾبسع الؼبه الشئَغٌ  حمب الؾذٍذ الي اع  ز  الؼَلبد ركوع مغب س خالؼبلَ خاللغج

ثعشائه  M3 ,M5 ,M8للؾذٍذ عغلذ فٌ ػَلبد الملبها  ح، اق  قشاءخالذ ور للمل ع

ثَب  خعغلذ قشائبد مزعبسث خ، الؼَلبد الجعPPMَ (1.638_1.207 رزشا ػ ثَب

(2.759_6.207 PPM. 
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 ( َبُن تركُس عنصر الحذَذ فٍ نببتبث الخضر  4جذول )

Fe ث  تاسن العُن 
2.931+0.0021 M6 T2 1 
1.81+0.0021 M5 T1 2 
4.569+0.0029 M1 T5  3 
6.207+0.0026 M4 T3 4 
9.914+0.0055 M4 T2 5 
1.207+0.0022 M8 T2 6 
12.328+0.0092 M2 T1 7 
5.086+0.0046 M6 T3 8 
1.207+0.0027 M5 T2 9 
5.862+0.0047 M4 T1 10 
3.017+0.0021 M3 T3 11 
3.879+0.002 M8 T1 12 
2.069+0.0017 M2 T3 13 
1.638+0.0017 M5 T3 14 
6.897+0.0017 M7 T2 15 
3.707+0.0021 M8 T3 16 
1.638+0.0018 M6 T1 17 
2.759+0.0021 M7 T1 18 
3.879+0.0026 M1 T3 19 
1.81+0.0025 M3 T1 20 
1.638+0.0019 M3 T4 21 
11.121+0.004 M1 T2 22 
5.431+0.0025 M2 T2 23 
3.966+0.0028 M7 T3 24 

 

 نببتبث الخضر بعنصر الرصبص تلىث  4_2

 ppm 1.651عتتتغلذ للشفتتتبؿ  تتتٌ  خمتتتب الغتتتذ ر اػتتتال  رجتتتَب اع اػلتتتي قشائتتت

ثهتتتتشص،  خاؽتتتتذى ػَلتتتتبد مل عتتتت الزتتتتٌ  تتتتٌ ػَلتتتتخ  جتتتتبد الكتتتتشفظ  M5T3 خللؼَلتتتت

 , M8T3 ,M7T2متتتب الزشا َتتتض  تتتٌ  خمزغتتتب ٍ mثؼتتتذ ب عتتتغلذ ػَلزتتتبد قتتتَم

M8T1, M2T3  1.368ثزش َتتتتتضppm عتتتتتغلذ لؼلقتتتتتش  خ،  تتتتتزلر اقتتتتت  قشائتتتتت
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د  تتٌ ػَلتتخ  جتتب PMM 0.519ثزش َتتض  M3T1 خالشفتتبؿ عتتغلذ فتتٌ الؼَلتت

 خالؼَلتتتتتبد عتتتتتغلذ رشا َتتتتتض مزعبسثتتتتت خال غتتتتت  فتتتتتٌ مل عتتتتتخ الختتتتتبلـ  ، امتتتتتب ثعَتتتتت

ثلتتتتبًء ػلتتتتي اللزتتتتبئظ المغزؾقتتتتلخ فتتتتٌ   .PPM 1.179_0.613ثتتتتَب ) حمؾقتتتتوس

الذساعتتتخ الؾبلَتتتخ رتتتم اعتتتزلزبط اع المغتتتجت التتتشئَظ السر تتتبع رشا َتتتض الشفتتتبؿ فتتتٌ 

ضٍب ػلبفتتتش ثَئتتتخ مؾبفنتتتخ دٍتتتبلي  تتتو اللؾتتتبه الجؾتتتشً  ٍتتتأرٌ فتتتٌ المعذمتتتخ الجلتتت

ساثتتتغ اصتتتَالد الشفتتتبؿ ،  ٍلَتتته فتتتٌ رلتتتر المقتتتب غ الزتتتٌ رزؼبمتتت   خالمنتتتبع الَتتت

 مغ الشفبؿ  مش جبره ، فنال ػب القلبػبد  األ ؾ خ األ شى . 

 (  َبُن تركُس عنصر الرصبص فٍ نببتبث الخضر 5جذول )

Pb ث  تاسن العُن 
0.613+0.0023 M6 T2 1 
0.896+0.0025 M5 T1 2 
0.519+0.0015 M1 T5 3 
0.802+0.0023 M4 T3 4 
0.802+0.0021 M4 T2 5 
1.179+0.0026 M8T2 6 
0.991+0.0023 M2 T1 7 
1.085+0.0017 M6 T3 8 
1.179+0.0026 M5 T2 9 
1.179+0.0025 M4 T1 10 
1.085+0.0029 M3 T3 11 
1.368+0.0038 M8 T1 12 
1.368+0.0036 M2 T3 13 
1.651+0.0032 M5 T3 14 
1.368+0.0014 M7 T2 15 
1.368+0.0032 M8 T3 16 
1.085+0.0031 M6 T1 17 
0.802+0.0021 M7 T1 18 
0.708+0.0034 M1 T3 19 
0.519+0.0019 M3 T1 20 
0.613+0.0021 M3 T4 21 
0.708+0.0034 M1 T2 22 



 
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زا همؾزوى اللجبد مب الشفبؿ الي الزشعَت الهوائٌ ل حالغجت فٌ صٍبد سثمب ٍؼضى 

 مب ٍنبع الَهب مب مخل بد  خالؼلقش  اللبرظ ػب المش س ا ضش مله ػبم  الزشث

  . Abdel-Sabour,2000مب مملهب الشفبؿ) خرؾزوً ػلي الؼلبفش الضعَل

 ,Kabata-Pendiasفَمب ٍخـ عمَخ اللجبربد ثؼلقش الشفبؿ فعذ روف     مب )

A. and Pendias, H.,1984 رؾذس ػلذ مغزوٍبد الشفبؿ    الي اع عمَخ اللجبد

مغ الزشا َض فٌ الغذ ر اػال    خ  عضء ثبلملَوع  ػلذ المعبس  300_30ثَب )  خالواقؼ

0.708+0.0022 M2 T2 23 
0.802+0.003 M7 T3 24 
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ال هب اق  مب  خ غذ اع مغزوٍبد الشفبؿ فٌ عمَغ الؼَلبد لم رق  الي ؽذ د الغمَ

   عضء ثبلملَوع، مب مجَب فٌ الغذ ر. 30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال ق  الخبمظ
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 التىصُبث

اال شى لَظ  خالغبم خرش َض الؼلبفش الضعَل خػلي مش سح مزبثؼ خرؤ ذ  ز  الذساع

 خ رلر ثأعشاء مغؼ  هلٌ لغمَغ االغزٍ خفٌ الخنبس فعو  ا مب ػلي عبئش االغزٍ

العمؼ  ملزغبد  االلجبع ملزغبرهب،  رلر  خالزٌ رزقف ثكضشح اعزهال هب   بف

للوفور ثزوفَبد  خالمؼبدع الضعَل هز للوقوع ػلي مذى رؼشك ال شد الؼشاقٌ ل

الزٌ ٍؼَؼ  ٍغؼي  خػلي اعبط ػلمٌ رزق   رزؼلا ثقؾخ ال شد  رلوس الجَئ حمؼزمذ

 خ مغ مخ و ػلمٌ لمؼشفخ اعزهالك مغموػ خفَهب،  رز لت مض   ز  الذساع

 لجَبع مذلوالرهب. خاعشاء اػزَبع لهب  رؾلَ  مؾزوٍبرهب صم اعشاء اؽقبئَ  خاالغزٍ
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